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S T A N O V Y 

DAITÓ RYU – sportovní bojová umění Pardubice, z. s. 

ČÁST I. – Všeobecná ujednání 

• Hlava I. – Základní ujednání 

• Hlava II. – Účel a předmět činnosti 

• Hlava III. – Členství 

• Hlava IV. – Práva a povinnosti členů 

 
ČÁST II. – Orgány spolku 

• Hlava I. – Obecná ujednání 

• Hlava II. – Členská schůze 

• Hlava III. – Výbor 

 
ČÁST III. – Závěrečná ujednání 

 

 

ČÁST I. 

Všeobecná ujednání 

Hlava I. 

Základní ujednání 

§ 1  

Název a sídlo spolku 

(1)    Název spolku: DAITÓ RYU – sportovní bojová umění Pardubice, z. s. 

(2)    Sídlo spolku: Pardubice. 

§ 2  

Právní postavení 

(1)    Členové spolku neručí za jeho dluhy. 

(2)    Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a 
musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy. 

 

 

 

Hlava II. 

Účel a předmět činnosti 

§ 3  

Účel a předmět činnosti 

(1)    Účelem spolku je podpora a propagace tělovýchovné a sportovní činnosti 
mládeže a dospělých v oblasti bojových umění i dalších doprovodných sportů a 
aktivit se zaměřením na rozvoj vrcholového, výkonnostního a rekreačního 
sportovního vyžití. Spolek zejména: 

a) podporuje rozvoj amatérské a profesionální činnosti v oblasti bojových 
umění, 

b) podporuje a organizuje volnočasovou činnost dětí, mládeže i dospělých, 
a to pořádáním společných setkání, pobytů, táborů, kroužků a jiných 
akcí, 

c) rozvíjí tělesnou, rozumovou, mravní a estetickou stránku dětí, mládeže i 
dospělých, jakož i zabezpečuje pedagogickou a další přípravu 
vedoucích, 

d) pořádá a provozuje volnočasové aktivity a veřejně prospěšné akce 
v oblasti sportu, vzdělávání a kultury, 

e) provozuje tělovýchovná zařízení vč. zařízení sloužících k regeneraci a 
rekondici. 

§ 4  

Výdělečná činnost 

(1)    Podnikání ani jiná výdělečná činnost nejsou hlavní činností spolku. 

(2)    Spolek může vykonávat výdělečnou činnost pouze, je-li jejím účelem 
podpora hlavní činnosti spolku nebo hospodárné využití jeho majetku. Takovou 
výdělečnou činností může zejména být: 

a) obory činnosti náležející do živnosti volné výroba (výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). 

(3)    Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně 
správy spolku. 
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Hlava III. 

Členství 

§ 5  

Obecná ujednání 

(1)    Členem spolku se může stát pouze fyzická osoba. Osoba mladší 15 let se 
může stát členem spolku pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 

(2)    Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na dědice. 

(3)    Na členství ve spolku není právní nárok. 

§ 6  

Druhy členství 

(1)    Členství ve spolku je dvojího druhu: základní a přidružené. 

(2)    Se základním členstvím jsou spojena všechna práva a všechny povinnosti 
vyplývající ze zákona, stanov, vnitřních předpisů nebo rozhodnutí orgánů spolku. 

(3)    S přidruženým členstvím jsou spojena práva a povinnosti vyplývající ze 
zákona, stanov, vnitřních předpisů nebo rozhodnutí orgánů spolku, ledaže stanovy 
určí jinak. 

(4)    S přidruženým členstvím je spojen pouze poradní hlas na členské schůzi; 
k poradním hlasům se pro účely hlasování na členské schůzi nepřihlíží. 
S přidruženým členstvím není spojeno právo být volen do orgánů spolku, ani právo 
domáhat se svolání zasedání členské schůze. 

§ 7  

Přihláška 

(1)    Kdo se uchází o členství ve spolku (dále jen „zájemce“), může podat 
písemnou přihlášku u předsedy výboru, který s přihláškou seznámí výbor. 

(2)    V přihlášce se uvede alespoň jméno zájemce, datum narození, adresa 
trvalého bydliště, doručovací adresa (liší-li se od adresy trvalého bydliště), telefonní 
číslo a e-mail. 

§ 8  

Vznik členství 

(1)    Členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí za člena na základě podané 
přihlášky. 

(2)    Neurčí-li výbor v rozhodnutí o přijetí za člena výslovně jinak, vznikne 
zájemci ve spolku přidružené členství. 

 

§ 9  

Členský příspěvek 

 (1)    Členové spolku jsou povinni hradit členské příspěvky na každé pololetí, 
která jsou rozdělena do dvou bloků: od 1. 9. do 31. 1. a od 1. 2. do 30. 6., a to vždy 
nejpozději do 14 dnů po začátku každého bloku. Není-li členský příspěvek splacen 
v této lhůtě, členství ve spolku zaniká. 

(2)    Výše členských příspěvků se pro jednotlivé skupiny mohou lišit. 

(3)    Akcí nezahrnutých do příslušného bloku (např. závody, tréninkové kempy, 
soustředění) se může člen účastnit se souhlasem výboru a při zaplacení 
jednorázového poplatku. 

§ 10  

Seznam členů 

(1)    Spolek vede seznam členů v elektronické podobě. Seznam členů 
obsahuje stejné údaje, které se uvádí v přihlášce. 

(2)    Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda výboru. Na žádost 
člena výboru mu předseda výboru umožní nahlédnout do seznamu členů. 

(3)    Člen uděluje spolku podle právních předpisů upravujících ochranu 
osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle odstavce 1, a 
to na dobu jednoho roku od zániku svého členství. 

§ 11  

Zánik členství 

(1)    Členství ve spolku zaniká 

a) úmrtím, 
b) vystoupením doručeným na poštovní nebo elektronickou adresu 

spolku, 
c) nesplacením ročního příspěvku ve lhůtě určené stanovami, 
d) vyloučením. 

(2)    Osoba, jejíž členství zaniklo, nemá právo na vrácení vstupního a ročního 
příspěvku ani na jiné majetkové vypořádání. 
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Hlava IV. 

Práva a povinnosti členů 

§ 12  

Práva členů 

(1)    Členové mají také tato práva: 

a) v rozsahu zaplaceného členského příspěvku účastnit se akcí 
pořádaných spolkem a využívat sportovní zařízení v užívání spolku, a 
to v souladu s vnitřními předpisy spolku (např. hrací řád) a opatřeními 
přijatými výborem (např. rozpis účastníků), které se uveřejňují na 
internetových stránkách spolku na adrese www.daitoryu.cz (dále jen 
„internetové stránky“), 

b) podávat návrhy a stížnosti a být výborem vyrozuměn o jejich vyřízení, 

c) volit a být volen do orgánů spolku, 

d) další práva vyplývající ze zákona, stanov, vnitřních předpisů nebo 
rozhodnutí orgánů spolku. 

(2)    Člen může svá práva vykonávat pouze osobně. 

§ 13  

Povinnosti členů 

(1)    Členové mají zejména tyto povinnosti: 

a) podílet se na činnosti spolku a přispívat tím k naplňování jeho účelu, 

b) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona, stanov, vnitřních předpisů 
nebo rozhodnutí orgánů spolku, 

(2)    Člen může své povinnosti splnit i prostřednictvím jiné osoby, pokud 
z povahy věci nevyplývá nutnost osobního plnění. 

 

ČÁST II. 

Orgány spolku 

Hlava I. 

Obecná ujednání 

§ 14  

Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze, 

b) výbor. 

Hlava II. 

Členská schůze 

§ 15  

(1)    Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění všech 
členů. 

(2)    Do působnosti členské schůze náleží: 

a) určení hlavního zaměření činnosti spolku, 

b) rozhodování o změně stanov, 

c) volba a odvolání členů výboru (vč. předsedy a místopředsedy), 

d) schvalování výsledku hospodaření, 

e) rozhodování o přeměně spolku, 

f) rozhodování o zrušení spolku s likvidací vč. volby a odvolání likvidátora, 

g) další záležitosti, které zákon, stanovy nebo vnitřní předpisy svěřují do 
působnosti členské schůze. 

(3)     K přijetí rozhodnutí podle odstavce 2 písm. b), e) a f) se vyžaduje 
souhlasu dvou třetin členů oprávněných hlasovat na členské schůzi. 

Svolání zasedání 

§ 16  

(1)    Členskou schůzi svolá výbor k zasedání nejméně jednou za rok. 

(2)    Výbor svolá zasedání členské schůze nejméně 15 dnů před jeho konáním. 
Čas a místo zasedání nesmí nepřiměřeně omezovat právo člena účastnit se 
zasedání členské schůze. 

§ 17  

Pozvánka na členskou schůzi se uveřejňuje na internetových stránkách spolku. 
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání členské schůze. 

Průběh zasedání 

§ 18  

(1)    Zasedání členské schůze zahájí předseda výboru. Není-li přítomen, zahájí 
jej místopředseda výboru.  

(2)    Kdo zasedání členské schůze zahájí, ověří, zda je členská schůze 
schopna se usnášet. Poté zajistí volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

http://www.daitoryu.cz/
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(3)    Nezvolí-li členská schůze jiného předsedu zasedání, řídí zasedání 
předseda výboru.  

§ 19  

(1)    Předseda zasedání vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, 
ledaže se členská schůze usnese na přerušení nebo předčasném ukončení 
zasedání. 

(2)    Každý člen má právo vyjádřit se k projednávané záležitosti. Předseda 
zasedání může toto právo přiměřeně omezit. 

(3)    Nejdříve se hlasuje o návrhu výboru. Nebyl-li tento návrh přijat, hlasuje se 
postupně o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny. 

(4)    Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, 
lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasen alespoň dvou třetin všech členů 
spolku. 

§ 20  

Rozhodování 

(1)    Členská schůze rozhoduje usnesením. 

(2)    Každý člen má jeden hlas. 

(3)    Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. 
Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, ledaže stanovy 
určí jinak. 

§ 21  

Zápis 

(1)    Zapisovatel zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 15 
dnů ode dne jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné: 

a) název spolku, 

b) místo a doba zasedání, 

c) kolik členů se zasedání zúčastnilo, 

d) jméno předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu, 

e) program zasedání, 

f) přijatá usnesení, 

g) kdy a kým byl zápis vyhotoven a ověřen. 

(2)    Zápis v písemné podobě podepíší předseda výboru, zapisovatel a 
ověřovatel zápisu. 

(3)    Přílohu zápisu tvoří prezenční listina s podpisy přítomných členů. 

 

Hlava III. 

Výbor 

§ 22  

(1)    Statutárním orgánem spolku je výbor. 

(2)    Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek ve všech 
záležitostech, a to každý samostatně. 

(3)    Kdo za spolek právně jedná a podepisuje, připojí k celému názvu spolku a 
svému jménu vlastnoruční podpis, jakož i údaj o své funkci. 

§ 23  

(1)    Výbor řídí činnost spolku a spravuje jeho záležitosti mezi zasedáními 
členské schůze. 

(2)    Do působnosti výboru náleží: 

a) schvalování vnitřních předpisů spolku, 

b) rozhodování o vyloučení člena, 

c) zakládání a rušení oddílů spolku bez právní osobnosti, 

d) další záležitosti, které zákon, stanovy nebo vnitřní předpisy svěřují do 
působnosti výboru. 

(3)    Výboru náleží veškerá působnost, kterou zákon, stanovy nebo vnitřní 
předpisy nesvěřují jinému orgánu spolku. 

§ 24  

(1)    Výbor je kolektivním orgánem a má 2 členy, z nichž jeden je předsedou 
výboru a jeden místopředsedou výboru. 

(2)    Funkční období členů výboru je 5 let. 

§ 25  

Členové výboru se dohodnou, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude 
zasedání výboru svoláváno. 

§ 26  

(1)    Předseda řídí zasedání výboru. 

(2)    Nejdříve se hlasuje o návrhu předsedy. 

(3)    Výbor je usnášeníschopný za účasti obou svých členů a rozhoduje 
většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy. 

(4)    Výbor vede přiměřené záznamy o svých zasedáních. 
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